
Inbjudan till

Fogningsdagarna 
27–28 april 2017 i Karlskrona



Program

15.15–15.45

15.45–16.15

 

16.15–16.45

 

16.45–17.15
 

19.00–19.30

19.30–

28 april

7.30–7.40 

7.40–8.30 

8.30–9.30 

09.30–10.30

10.30 –11.00

11.00–12.45 

12.45–13.30 

13.30

27 april 

09.00–9.30 

09.30–10.00 

10.00–10.15 

10.15–10.30 

 

10.30–11.00 

11.00–11.30 

11.30–12.00 

12.00–13.15 

13.15–13.45 

 

13.45–14.15 

14.15–14.45

14.45–15.15

Svetskommissionens ordinarie 
årsmötesförhandlingar

Kaffe och registrering

Inledning av Fogningsdagarna med 
information från Svetskommissionen 
Gert Nilson, ordförande 
Mathias Lundin, vd

Hur lockar vi unga till kommunens 
företag – vad gör kommunen för att 
förstärka företagarnas behov? 
Pia Holgersson, Karlskrona kommun

Ubåtstillverkning i världsklass 
Mikael Tranberg, Saab Kockum

Fogning och svetsning inom Volvo 
Roger Persson, Volvo Olofström

Fogningsteknikens många möjligheter 
Karl Fahlström,  
CJS Fogningscenter Swerea Kimab

Lunch

Hybrid laser arc welding and the future  
of transportation (på engelska), 
Edward Hansen, Esab

Gasmetallbågsvetsning – risker, 
begränsningar och SS-EN 1090 
Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra

Infallsvinklar på automation – hur tänker 
en modern fordonstillverkare?  
Fredrik Svensson, Scania

Rekommendationer för efterbehandling  
med HFMI av utmattningsbelastade 
svetsar, Zuheir Barsoum, KTH

Kaffe

Vad ska man tänka på vid svetsning  
av duplexa rostfria stål?  
Mette Ramberg Frodigh,  
AB Sandvik Materials Technology

Fartyg byggda i moderna rostfria stål,  
ett nytt koncept 
Håkan Rosén, SSY

After work med möjlighet att besöka 
museet

Svetstekniska föreningens årsmöte

Svetstekniska föreningens middag

Samling

Bussfärd

Studiebesök på Yaskawa

Bussfärd

Inpassering med säkerhetskontroll

Studiebesök på Kockums

Lunch

Tack för den här gången!

Med reservation för ändringar
www.svets.se/fogningsdagarna

 
Årsmöte Svetstekniska föreningen 
Stadgeenliga mötesförhandlingar

1. Fråga om mötet i behörig ordning utlyst

2. Val av två justeringsmän

3. Redogörelse för Föreningens verksamhet samt  
 styrelsens arbete och förvaltning under 2016

 
 
 

 
4. Revisorernas berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för centralstyrelsen

6. Övriga ärenden



Anmälan ska göras till Svetskommissionen Sista 
anmälningsdag är 6 april 2017. Ange om du deltar 
i hela programmet eller i delar av det —  detta 
gäller även deltagare endast till Svetstekniska 
föreningens årsmöte! Anmälan sker på www.svets.se/
fogningsdagarna.  
 
Din anmälan är bindande. Avbokning efter 28 mars 
innebär full betalning.

De olika delarna är:
• Fogningsdagarna (seminariedel och lunch) 27 april
• Årsmötesförhandlingar med Svetskommissionen  

27 april kl 9:00–9:45
• Middag 27 april
• Studiebesök 28 april (Notera att man måste vara 

svensk medborgare och ange personnummer nedan 
för säkerhetkontroll)

Det är viktigt att du anmäler dig till de delar du vill 
delta i. I år är det extra viktigt inför studiebeöken, 
efterom vi kommer komma i kontakt med militärt 
säkerhetsområde under studiebesöken.

Kostnad:
• 2 000 kr exkl. moms för seminariedag inklusive 

middag med Svetstekniska föreningen.
• 450 kr exkl. moms. endast middag och Svetstekniska 

Föreningens årsmöte.
• 350 kr exkl. moms, studiebesök med buss, lunch 

inkluderad.
• Studerande till internationell svetsingenjör IWE/T 

får 50 % rabatt på seminariedelen, i mån av plats.
• Personer i Svetskommissionens medlemföretag, 

eller personer som är medlemmar i Svetstekniska 
Föreningen, får 500 kr rabatt.Medlemmar i 
Svetstekniska föreningen får dessutom rabatt på 
middagen.

Kostnaden faktureras innan evenemanget.

Konferenslokal: Marinmuseumet på Stumholmen 
i Karlskrona.

Hotell: Vi har förbokat ett antal rum på Clarion 
Collection Hotel Carlscrona, Skeppsbrokajen, 
Karlskrona. Kontakt: 0455-36 15 00 eller 
cc.carlscrona@choice.se. Bokningsnummer: 76483.  
 
Priser: Dubbelrum standard för enkelrumsbruk 
1 320 kr/person/natt. Dubbelrum standard för 2 
personer 1 420 kr/person/natt. 

Du ansvarar själv för bokning och avbokning. Vi 
står ej för eventuell kostnad vid av beställd logi. 

Anmäl dig på www.svets.se/fogningsdagarna

Hosse Larizadeh, programansvarig
tel. 08-120 304 07,  
e-post: hosse.larizadeh@ svets.se

Marie-Louise Enerlöv, 
kursadministratör
tel. 08-120 304 08,  
e-post: marie-louise.enerlov@ svets.se


